
Ruimte en 
comfort!

GOIRLE
Papenlantstraat 12

Vraagprijs

€ 375.000,- k.k.
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Kenmerken

& specificaties








Bouwjaar:

1960




Soort:


eengezinswoning




kamers:

5




Inhoud:

475 m³




Woonoppervlakte:


133 m²




Perceeloppervlakte:

300 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:


18 m²




Verwarming:

c.v.-ketel, Remeha, bwjr ca. 2001



Omschrijving
Comfortabel wonen in een kindvriendelijke woonomgeving met op korte afstand het centrum,
scholen en uitvalswegen. Deze onderhoudsarme twee onder een kap woning is instapklaar en
biedt je volop ruimte en comfort; zowel binnen- als buitenshuis. Naast de praktische indeling en
de royale leefruimte op de begane grond beschikt deze woning over vier fijne slaapkamers en
een moderne badkamer op de verdieping. De garage/berging en de zolderverdieping zorgen
voor voldoende berg- en stallingsruimte. Het geheel wordt compleet gemaakt door de keurig
aangelegde voortuin, de eigen oprit en de riante, fraai ingerichte en zeer privacyvolle achtertuin
op het zuiden.




Sfeer en ruimte ervaar je het beste tijdens een bezichtiging. Je bent dan ook van harte welkom
om hiervoor een afspraak te maken. Om alvast een idee te geven van de indeling, onderstaand
een korte omschrijving.




Begane grond:

Vanuit de entree/hal met meterkast, trapopgang en volledig betegelde toiletruimte (v.v.
wandcloset, fonteintje en klein raam) heb je toegang tot het sfeervol ingerichte leefgedeelte
bestaande uit een royale, uitgebouwde woonkamer met aangrenzende keuken. De houten vloer
en de houtkachel zorgen ter plaatse van de woonkamer over meer sfeer. Daar waar het grote
raam aan de voorzijde zorgt voor een prettig lichtinval, geven de openslaande tuindeuren aan de
achterzijde toegang tot de fraai aangelegde, ruime achtertuin. De keuken beschikt over een
tegelvloer, deels betegelde wanden, een verdiepte provisiekast en is ingericht met een recht
interieur waaraan parallel een werkeiland met bargedeelte is gesitueerd. Als inbouwapparatuur
zijn aanwezig een 5-pits gaskookplaat, RVS afzuigkap, oven, vaatwasser en een separate kast
met koelkast en vriezer. Vanuit de keuken heb je via het tussenportaal, voorzien van buitendeur
en bergkast, toegang tot de deels betegelde bijkeuken met aansluitingen voor de wasapparatuur
en een uitstort gootsteen. Hieraan grenst de garage/berging welke is voorzien van elektra,
openslaande deuren richting de oprit en een buitendeur richting de tuin. 




Eerste verdieping:

Naast de fijne ruimtes op de begane grond beschikt de woning ook over prettige kamers op de
verdieping. Vanuit de overloop zijn vier (slaap)kamers en een badkamer toegankelijk. De
hoofdslaapkamer is aan de achterzijde van de woning gelegen, is zeer ruim van opzet, strak
afgewerkt en voorzien van een praktische vaste kastenwand. De slaapkamers zijn allen voorzien
van een laminaatvloer. De geheel betegelde badkamer is in 2018 gemoderniseerd en is van alle
gemakken voorzien. Zo tref je hier aan een ligbad, een ruime inloopdouche met stortdouche en
ingebouwde kranen, een dubbele wastafel in meubel waarboven een verwarmde spiegel en een
wandcloset. Verder zorgt het elektrisch bedienbare dakraam met regensensor voor een prettig
natuurlijk lichtinval ter plaatse en de vloerverwarming en de designradiator voor een
comfortabel klimaat. 




Tweede verdieping:

Vanaf de overloop op de eerste verdieping heb je middels een vlizotrap toegang tot de ruime
bergzolder waar tevens de CV-ketel is gesitueerd. 






Buiten:

De woning beschikt over een voor- en achtertuin. De voortuin is aangelegd met een diversiteit
aan planten, een looppad richting de voordeur en een ruime oprit welke toegang geeft tot de
garage / berging. Over de gehele breedte van de woning en garage is de royale achtertuin
aanwezig. De geheel omsloten tuin is op het zuiden gesitueerd en is zeer privacyrijk. Verder is
de tuin sfeervol aangelegd en ingericht met onder meer een royaal terras bij de woning, een
gazon, een gezellig overdekt terras met buitenkachel en een diversiteit aan planten en struiken. 




Algemeen:

• De woning is voorzien van gevel- en dakisolatie en isolerende beglazing.

• Met uitzondering van de houten garage/bergingsdeuren is de woning geheel voorzien van
kunststof kozijnen, ramen (al dan niet met draai-/kiepsysteem en horren) en deuren.

• De houten garage/bergingsdeur is in 2020 geschilderd.

• Verwarming middels een CV-ketel; Remeha W21 Eco, bouwjaar ca. 2001

• Badkamer in 2018 gemoderniseerd, doorbraak tussen woonkamer en keuken in 2014
gerealiseerd.
• Aanvaarding in overleg









































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Allesbrander X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Screens/rolluiken X

CV met toebehoren X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - close-in boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

zonnescherm X

 

Tuin - Bebouwing

overkapping X

Lijst van zaken









Heeft u 

interesse?

Tilburgseweg 16

5051 AH Goirle




013 - 5 300 600

info@marceldassenmakelaars.nl

marceldassenmakelaars.nl


